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Monella mittarilla poikkeuksellinen kevät 

 

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Koulut ovat koronaviruksen aiheuttaman pandemian 

vuoksi suljettuina ainakin toukokuun puoleen väliin saakka. Opetus järjestetään 

pääosin etäopetuksena, joka on polkaistu käyntiin hyvin lyhyellä varoitusajalla. 

Opettajien ottama digiloikka tässä tilanteessa on ollut ”suuri harppaus” ja onnistunut 

sellainen. Samaan aikaan toisaalla opetusalan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut 

ovat päättyneet tuloksettomina. 1.4.2020 alkaen sopimuksettomassa tilassa on 

yhteensä 76 500 OAJ:n jäsentä.  Kunnes uusi sopimus astuu voimaan, noudatetaan jo 

päättyneiden sopimusten ehtoja. Palkanmaksu jatkuu siis kuten ennenkin ja 

palvelussuhteiden ehdot pysyvät ennallaan. 

Koska neuvottelutulosta ei neuvotteluissa saatu aikaiseksi, ovat kunta-alan 

neuvotteluosapuolet pyytäneet valtakunnansovittelijaa avuksi. Ensimmäiset 

tunnustelut sovintoratkaisun löytämiseksi onkin jo tehty. Sovittelu nykyisissä oloissa 

on haastavaa: kesäkeskeytys lähenee, eikä pandemian kestosta ja vaikutuksista voida 

varmuudella sanoa yhtään mitään.   

Lienee selvää, ettei kevättä 2020 tulla muistamaan ensisijaisesti kunta-alan 

sopimusneuvotteluista tai edes perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Globaaliksi 

pandemiaksi julistettu koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaisi jatkuvan 

ainakin lukuvuoden loppuun. Senkin jälkeen koemme varmuudella sen välilliset 

vaikutukset. Uutiset ulkomailta kertovat sekä kymmenistä tuhansista kuolemista että 

talouselämän ja kansantalouksien kokemista iskuista, joiden syynä on sairaus, jonka 

olemassaolosta kevätlukukauden alkaessa läheskään kaikki eivät olleet edes kuulleet. 

Huoli on myös henkilökohtaista. Useimpia painaa huoli riskiryhmiin ikänsä ja/tai 

terveydentilansa puolesta kuuluvista läheisistä. Monissa perheissä voi nousta myös 

huoli omasta toimeentulosta mahdollisen lomautuksen tai työpaikan menetyksen 

seurauksena. Tämä ei ole jotakin pelkästään kaukana tapahtuvaa ja uutisista 

seurattavaa paikallista epidemiaa. 

Hyvää on se, että Suomi on kansainvälisesti vertaillen hyvin varustautunut 

mahdollisiin häiriötilanteisiin. Mikään valmistautumisen taso ei kuitenkaan poista 



pandemian tai muun poikkeustilan vakavia seurauksia täysin. Hyvää on myös se, että 

valtiovalta on katsonut kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen yhteiskunnan kannalta 

niin keskeiseksi toiminnaksi, että kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen 

keskeyttäminen ei ole ollut esillä. Tätä kirjoitettaessa lieneekin syytä toistaa 

työnantajan useasti lausuma seikka, että Vantaa ei suunnittele opetushenkilöstön 

lomautuksia perusopetuksessa tai lukiokoulutuksessa. Tilanne on riittävän vakava jo 

muutenkin. 

Poikkeustilan vuoksi työnantajalla on erityinen tarve tiedottaa uusista ohjeista. 

Nopeasti muuttuvassa, ennekokemattomassa tilanteessa on työnantaja kiitettävästi 

tarkistanut ohjeistusta, sitä korjaten ja täydentäen. Tämän vuoksi on tavallistakin 

tärkeämpää, että jäsenet seuraavat työnantajan ohjeistusta ja ovat yhteydessä 

luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun, mikäli ohjeistuksessa tai sen 

soveltamisessa on koulu- tai oppilaitostasolla ongelmia.  

Samoin jäsenten on syytä tietää, että työnantaja ei ole vähäisimmässäkään määrin 

viitannut lukuvuoden pidentämiseen tai muihinkaan työvuoden ja kesäkeskeytyksen 

kestoa tai sijoittumista koskeviin poikkeusratkaisuihin.  

Toivomme kovin, että opettajat ovat kuunnelleet niitä järkeviä puheenvuoroja, joita 

on käytetty ilmaisemaan huolta opettajien jaksamisesta etäyhteyden kautta 

annettavan opetuksen toteuttamisen suhteen. Itsensä kevään aikana tarpeettomasti 

uuvuttaneille ei jaeta mitaleita. Työnantajakaan ei edellytä, että opettajat 

työskentelevät kellon ympäri, vastaten oppilaiden ja vanhempien yhteydenottoihin 

auringon asemasta piittaamatta.  

Jossakin vaiheessa tilanne normalisoituu. Tämä voi tapahtua vähitellen, eikä ole syytä 

ryhtyä arvuuttelemaan aikajännettä. Lukuvuonna 2021-2022 tullaan pitkään 

toimimaan pandemiakriisin jälkitilassa. Lasten ja nuorten jaksamisessa, 

oppimistuloksissa ja perusturvallisuuden tunteen luomisessa/ylläpidossa riittää 

haastetta kunnianhimoisenkin pedagogin makuun.  

 

Mika Koskinen                    Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja   Pääluottamusmies 

 

 



Ajankohtaista työsuojelusta 

 

Koronavirusepidemia on monella tavoin vaikuttanut opettajien työskentelyyn 

viimeisten viikkojen aikana. Suurin osa meistä työskentelee nyt etänä, mutta osa 

joutuu hoitamaan kouluilla lähiopetusta. Kriisin alussa työnantajan ohjeistus muun 

muassa kokoontumisten suhteen jätti melko paljon tulkinnan varaa siihen, miten esim. 

opettajien kokoontumisia eri kouluilla järjestettiin. Me työsuojeluvaltuutetut saimme 

asiasta paljon yhteydenottoja. Niinpä pyysimme/vaadimme tarkempia ohjeita ja 

pienempiä ryhmäkokoja kouluille. Nyt työnantajan linja on tarkentunut ja meille 

kerrottiin, ettei perusopetuksessa tulisi enää olla yli kymmenen hengen opetusryhmiä 

(mukaan luettuna opettajat ja avustajat). 

Kuten meistä suurin osa lienee jo 

huomannut, ei etäopetus suinkaan ole 

lähiopetusta kevyempää…päinvastoin. 

Vaikka kukaan tuskin haluaa tinkiä 

opetuksen laadusta, olisi nyt erittäin 

tärkeä rajata työhön käyttämänsä aika 

kohtuulliseksi ja muistaa ettei työhön 

käytetty aika ole suoraan verrannollinen 

sen laatuun. Ei ole pidemmän päälle 

kestävää olla töiden parissa ja huoltajien 

tavoitettavissa jatkuvasti. Kotoa käsin 

työskentely ei tarkoita sitä, että töissä ollaan 24/7. Tätä opetuksellista poikkeustilaa 

tulee todennäköisesti kestämään koko kevät. Jos työtä ja työaikaa ei rajaa, voi olla 

edessä ongelmia työssäjaksamisen kanssa. Edelliseen seikkaan liittyy olennaisesti 

palautuminen. Se onnistuu parhaiten, jos ei ole koko ajan työasioiden parissa. Erota 

siis työ- ja vapaa-aikasi toisistaan. Muista palautua ja levätä riittävästi. Näin jaksamme 

poikkeusoloissa kesään asti.  

Kotoa tehtävässä etätyössä ollaan monesti ergonomisesti hyvin erilaisessa tilanteessa 

kuin varsinaisella työpaikalla. Lähiopetusta annettaessa useat meistä seisovat paljon ja 

ovat liikkeessä. Säädettävät sähköpöydätkin ovat onneksi kouluilla yleistyneet. 

Etäopetuksessa tietokone toimii melkein yksinomaan työkaluna ja useimmat meistä 

työskentelevät kotona pöydän ääressä istuen. Niinpä kannattaa huomioida 

mahdollisimman hyvä ergonominen työasento. Jos koneen näyttöpäätteen 

näkeminen tuottaa ongelmia, voivat näyttöpäätelasit olla ratkaisu. Kaupungin 

ohjeiden mukaan näyttöpäätelasit voidaan hankkia työntekijälle, jonka työstä ainakin 

puolet tapahtuu näyttöpäätteellä. Tarkemmin näyttöpäätelasien hankinnan ehdoista 

saa lisätietoa intrasta sekä työsuojeluvaltuutettu Tarja Mykkäseltä puh. 040 076 0985 

tai tarja.mykkanen@vantaa.fi. Tärkeintä on kuitenkin muistaa oikea ergonomia. Hyvä 

tuoli ja sopiva pöydän korkeus ehkäisevät niskajumeja ja päänsärkyä. 



Lopuksi haluamme muistuttaa koronavirusepidemian vuoksi toistaiseksi muutetusta 

sairauspoissaolokäytännöstä koskien Vantaan kaupungin henkilöstöä. Mikäli kyse on 

hengitystiesairaudesta tai sen oireista, voi esimies poikkeuksellisesti myöntää 

sairauslomaa enimmillään 7 päivää ilman lääkärintodistusta. Tämän jälkeen 

työterveyshoitaja voi puhelinkonsultaation perusteella jatkaa sairauslomaa vielä 7 

päivää. Muutos on voimassa toistaiseksi, mutta enintään kesäkuun loppuun saakka.  

Muistathan ettei kipeänä kuulu tehdä töitä. Sama sääntö pätee myös etätöihin. Jos 

sairastut ilmoita asiasta esimiehellesi, sovi sairauslomasta ja hoida itsesi kuntoon.  

Me työsuojeluvaltuutetut toimimme normaalisti tehtävissämme. Olkaa meihin 

yhteydessä, jos tarvitsette apua tai neuvoja. 

 

Jaksamista tähän poikkeukselliseen loppukevääseen toivottavat 

Marja-Leena Jämsen-Mässeli  Jukka Mölsä 

perusopetuksen läntinen alue   perusopetuksen itäinen ja  

sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus  läntinen alue 

040 827 6563   040 827 6561 

 

 

 

 

 

 

 

Ihan varmuuden vuoksi, 

jos kukaan ei ole 

vielä tänään sinulle 

tätä kertonut: 

Sinä riität!   


